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Notícias em Destaque

Indicadores
Ibovespa (14/03)| 0,30%

Lei do Gás e marco do setor elétrico serão prioridades da Comissão de Minas e
Energia
O deputado federal Silas Câmara (PRB/AM) foi escolhido nessa quarta, 13, novo presidente da Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para o biênio 2019-2020. Parlamentar distante dos temas do
setor de energia, Silas foi alçado à presidência da principal comissão da Câmara para o setor por um
acordo de lideranças partidárias que preservou o seu partido, PRB, no comando da CME. A legenda já
ocupava essa posição desde 2014.
Fonte: epbr - 14/03/2019

Petrobras ON (14/03)| 1,13%
Petrobras PN (14/03)| 0,32%
Câmbio (14/03)|
R$/US$| 3,8327
R$/€| 4,3333
Petróleo|
WTI US$/Barril (14/03)| 58,61

Brent US$/Barril (14/03)| 67,23

Opep reforça necessidade de cortes em 2019 diante de maior produção de rivais

Gás Natural (14/03)|

A Opep reduziu nesta quinta-feira a previsão de demanda global por seu petróleo neste ano, enquanto os
rivais aumentam a produção, abrindo caminho para extensão de um acordo de corte de oferta entre o
bloco e aliados como a Rússia para além do primeiro semestre.
Fonte: TN Petróleo - 14/03/2019

Henry Hub US$/MMBtu|

2,860

Cursos Firjan SENAI
Petróleo | Agenda - Março-Abril

 Técnico em Petróleo e Gás - EAD

Setor quer térmicas a gás em leilão de energia

 Pintura industrial

Os investidores em geração de energia termelétrica vão apresentar proposta ao Ministério de Minas e
Energia (MME) para incluir a fonte térmica a gás natural no próximo leilão de energia nova, do tipo “A-4”,
que contratará energia de novos empreendimentos para início de fornecimento daqui a quatro anos
(2023). O certame está previsto para 27 de junho.

 Instalações subaquáticas
 Suporte à vida - mergulhadores
 Corte e soldagem subaquática
 Inspeção visual subaquático

Fonte: Abegás - 15/03/2019

 Inspeção por partículas magnéticas

Karoon inicia novo processo de farm-out

 Operação e manutenção de câmara hiperbárica

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/03/2019

 Aperfeiçoamento de Mergulho
 Técnico em Petroquímica

BW fecha acordo com Chevron por Maromba

 Básico de Mergulho

Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/03/2019

As datas de início estão sujeitas a alteração

EVENTOS

PetroRio planeja perfuração em Frade
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/03/2019

Instalação do Rota 3 próxima do início
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/03/2019

QGEP perfura terceiro poço de Atlanta
Fonte: Brasil Energia Petróleo - 14/03/2019

LOCAL: HOTEL GRAN NOBILE MACAÉ
CONFIRME SUA PRESENÇA:

Corte de custos da Petrobras virá de pessoal

CERIMONIAL@REEDALCANTARA.COM.BR
19 de Março | 10h

Fonte: Valor Econômico - 15/03/2019

Informações Relevantes
Consultas e Audiências Públicas em andamento

Ente

ANP

Número

04/2019

Período da Consulta

Data da Audiência

18/02/2019 a 04/03/2019

20/03/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre a obrigatoriedade de
apresentação de dados de preços relativos à comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis por
produtores, importadores e distribuidores e dá outras providências.

ANP

05/2019

Dar ciência da nova versão do Anexo I do Edital da Oferta Permanente em função da inclusão de blocos com risco
exploratório e áreas com acumulações marginais para outorga de contratos de concessão para exploração ou
reabilitação e produção de petróleo e gás natural e alteração da área do Bloco PN-T-98.

28/02/2019 a 04/04/2019
ANP

08/2019

29/03/2019

10/04/2019

Obter subsídios e informações adicionais sobre o Edital de Chamada Pública para a contratação de Capacidade de
Transporte de Gás Natural referente ao Gasoduto Bolívia-Brasil (Rede de Transporte da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A.), em atendimento ao disposto na Lei n° 11.909/2009.
Mais Informações: petroleo.gas@firjan.com.br | www.firjan.com.br/petroleoegas
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